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Julkaisija                                    
Ounasvaar an Latu r y.               
Vartiokatu 11-13 A               
96100 ROVANIEMI                  
Gsm 040 573 9855   

Email:                                     
ounasvaaranlatu@gmail.com               

www.ounasvaaranlatu.fi 

Valokuvat                                        
Raili Arvio                               
Mauri Melamies                       
Asko Salmela                                                               
Riitta Kemppainen-Koi visto      
Seppo Arvi o                            
Suomen Latu 

 
OuLa ry:n tiedote jaetaan                                  
3 krt/vuosi:                                                        
- 1/2011   tammi kuu                                        
- 2/2011   toukokuu                                         
- 3/2011   el okuu 

Tiedotetta ei toimiteta jäsenille, 
joilla on j äsenmaksu maksamatta 
ilmestymispäi vään mennessä. 

Ilmoitusmyyntihinnat:                                       
- 1/1   120 mm x 165 mm    250 € 
            takakansi 300 €                                
- 1/2   120 mm x 80 mm      200 €           
- 1/4   120 mm x 20 mm      100 € 

HUOM!                                                                     
Otamme vas taan jäsenistöltä 
omia kirjoituksia ja ilmoituksia. 
Riippuen ilmoitusten sisällös tä 
perimme il moitusmyyntihinnan. 

Päätoimittaja                                                  
Seppo Arvi o 

Toimitussihteeri                       

 

Painopaikka                              
Kopipl us 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2011 

1. jäsen   25 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   35 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 15 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuorisojäsen (alle 19 v.)  9 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Yhteisöhenkilöjäsen 25 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Liittyminen jäseneksi 

• Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):                              
ulla.kosonen@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6301 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

• Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä 

Osoitteen muutokset 

• Latu ja Polku -lehden palvelukorti lla 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

Jäsenedut 2011 

• Latu ja Polku -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa 

• Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä ti laisuuksi ssa 

• Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti 

Tiedottaminen 

• Oulakka –jäsentiedote 

• OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A 

• www.ounasvaaranlatu.fi 

• Lapin Kansa –lehden urheilumuistio 

• Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä 
yhdistyksellä on 31.12.2010 tilaston mukaan 1 003 henkilöä. 

HALLITUS 2011 
Puheenjohtaja     

   Arvio Seppo  0400 395 892    seppo.arv io@fcg.f i 

Varapuheenjohtaja 

   Karvinen Antero 0400 395 984    antero.karvinen@gtk.fi 

Sihteeri  

   Muje Petri  040 716 5346    pmuje@hotmail.com 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

   Kukkonen Eero  040 536 6715    eero.kukkonen@lao.fi  

Jäsenet: 

   Hiltunen Lilja  040 508 4926    lilja.hiltunen@lshp.f i 

   Karhusilta Riitta  050 595 7272    riitta.karhusilta@kolumbus.f i 

   Oivo Eeva  040 735 5869    eev a.oiv o@rovaniemi.f i 

    Varajäsenet:  

    Lehtosalo Aila  040 848 5956    aila.lehtosalo@pp.inet.f i 

    Jussila Juhani  0400 691 655    juhaniv.jussila@luukku.com 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Kevättalvinen tervehdys! 

Nopeaa on vuodenai koj en vaihtuminen - hetki sitten hiihdettiin ja nyt ollaan jo kovaa 
vauhtia menossa kohti yötöntä yötä. Nautitaan tästä luonnon moni muotoisuudesta. 

OuLa:n toi mintaa arvostetaan valtakunnallisesti kin. Tästä osoituksena oli SuLa:n kevätliit-
tokokouksessa OuLa:lle myönnetty tunnus tus V. 2010 Lasten ja nuorten toi minnan edistä-
jä Suomen Laduss a. Kiitokset täs tä kohdistuvat erityisesti nuorten outdoor –toi minnas-
tamme vastanneelle Riitta Kemppainen-Koivistolle, koordi naattorillemme Asko Salmel alle 
ja Outdoor-innostajallemme Krista Sahrokselle unohtamatta muita aktiivisia toi mijoita.   

56. N apapiirin Hiihto on j älleen järjestelyiltään onnistuneesti takana ja muistoissamme. 
Kiitokset kai kille tapahtumassa osallistujana, toi mitsijana tai yhteistyökumppanina muka-
na olleille!  Tiiviissä yhteistyössä on voi mamme, j olle on hyvä rakentaa tulevat tapahtumat. 

Kevätvuosi kokouksessamme käsiteltiin ns. nor maalit asiat  ja valittiin hallitukseen uudeksi 
jäseneksi Riitta Karhusilta  – ter vetuloa uusin ajatuksin joukkoomme. Pai kkakunnalta 
poismuuttaneelle Mikko Lehtoselle suur et kiitokset ahker asta toi minnasta hallituksessa.  

Koskipuiston alueen maankäytön suunnit telu on edennyt.  Uudisrakennushankkeellemme 
esitetty vaihtoehtoi nen sijoitus  leirintäalueen pohjoispuolella uimarannan yhteydessä on 
huomioitu Koskipuiston alueen kaavoituksessa. Sijoittuminen esitetylle uudelle pai kalle 
mahdollistaa toimintamme suunnittelun järkeväs ti ja avaa myös uusia toimi ntamahdolli-
suuksia. Meidän hankkeella ja muilla rannan toimijoilla voi olla toistensa läheisyydes tä 
synergiaetua niin kesällä kui n tal vella. Eri toimintojen suunnitel mia tarkennetaan kevään 
ja kesän ai kana. Yhteistyö suunnittelussa on toi minut erittäin hyvin OuLa:n j a Rovanie-
men kaupungin kesken.  

Maankäytön suunnittel u etenee vaiheittain. Keskustan osayl eiskaavan rakennemallit 
olivat nähtävillä al kuvuodes ta. Niistä saadun palautteen perusteella on parhaillaan laadit-
tavana kaavaluonnos. Saman ai kaisesti käynnistetään myös  yksityiskohtaisen asemakaa-
van laatimi nen Koskipuistoon. Asemakaavoitus kes tää noin vuoden eli olisi val mis kevääl-
lä 2012. Tämän jäl keen voisi rakentamisen val mistelu eri vaiheineen al kaa käytännössä. 
Ennakoi vat työt voi daan toki al oittaa jo ai kaisemmin. Pääasia, että projekti mme etenee! 

SLU:n Seuratuki pal katulle työntekijällemme päättyy touko-
kuussa. Yhteistyökumppanimme OH/suunnistusjaosto on 
ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuuksia j atkaa osallistumis-
ta työntekijän pal kkaukseen, joten taloudellinen vastuu on 
siirtymässä kokonaan OuLa:lle. Tässä tilanteessa joudumme 
tarkkaan harkitsemaan miten jatkamme. Tal vi on aktii visinta 
toiminta-ai kaamme, mutta kesälle mei dän tulisi löytää paljon 
lisää toi mintoja, j otta palkatun henkilön työnteko olisi myös 
silloin mielekästä ja yhdistyksemme kehit tymistä tukevaa.  

Suomen kesä on tul villaan erilaisia tapahtumi a. M yös OuLa:n 
kesäiset retket lähi alueille j a vaellukset tuntur eille odottavat 
osallistujia - tervetul oa mukaan!  

Muista käydä tutustumassa uusiin www-sivuihimme osoit-
teessa www.ounasvaaranlatu.fi ja etsi Jänkäkoira -
geokätkömme! 

Seppo 
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Avantouinnin SM-kilpailut Joensuussa   

Helmikuun 18. päi vän aamuna 13 OuLa:n avantoui maria s tart-
tasi Joensuuhun avantouinnin SM- kisoihin vetäjämme Lilja 
Hiltusen johdolla. Majoit tautumisen jäl keen tutustui mme kisa-
pai kkaan, j osta saimme kisapassin ym. tar vittavan materiaalin. 
Sarjoja oli useita: la:na kilpasarjat i kär yhmittäin sekä harrastus-
sarjat norpat  ja kuutit  sekä su:na joukkuevies ti. Latul aisia osal-
listui kilpa- ja harrastussarjoihin,  myös su:n vi estiin. Kilpasarjan 
vanhi n osallistuja oli 86- vuotias  mies , nuorin 12- vuotias poi ka. 

Lauantaiaamun valjetessa pakkasta oli noin -30 astetta. Järjestäjillä oli kova urakka pitää 
radat puhtai na j äähileestä. Omalla radallani oli jäähilettä. Totesin mielessäni, että OuLa:n 
Hilehisenä uin kirjai mellisesti hileessä.  

Sunnuntaiaamuna kisapai kalla paloauto ruiskutti avantoon kuumaa vettä. Pumppujen 
teho oli liian hei kko. 

Tuomisina meillä oli yksi hopea (Onnittel ut 
Martti Juopperi! ) ja kaksi neljättä sijaa. Mutta 
mielestäni jokainen maaliin sel vi ytyjä oli 
voit taja omalla kohdallaan. 

Kisojen tunnel ma oli mahtava ja Hilehisten 
joukko mukavaa. Taisinpa jäädä koukkuun. 

Ritva  

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Ounasvaaran Latu - Lasten ja nuorten toiminnan edistäjä 2010 
17.4.2011 H yvinkäällä Suomen Ladun kevätliittokokouksessa Ounasvaaran Latu 

ry ni mitet tiin Lasten ja nuorten toiminnan edistäjäksi 2010: "Ounasvaaran Latu ry on ajan 

hermoilla kul keva nuoria akti voi va ja nuoriin luottava yhdistys, joka on käynnistänyt nuor-

ten toimi ntaa luovasti j a innovatiivises ti. Ounasvaaran Latu on löytänyt erilaisia ja uusia 

yhteistyömuotoja ja tavoittanut esi mer ki ksi koulujen kautta yli 1 000 lasta ja nuorta. Yhdis-

tyksen hallitus on ollut toi min-

taan sitoutunut ja esimer killisellä 

tavalla pystynyt lisäämään yhdis-

tyksen resursseja erilaisten tuki-

muotojen kautta", valintaperus-

teissa todetaan.  

 
Kuva. Pal kinnon luovuttajina 
SuLa:sta pja Pekka Al anen (oi k.) 
ja Anja Kor honen ja vastaanotta-
jina OuLa:s ta  pja Seppo Ar vio j a 
Outdoor-toi minnasta vastannut 
Riitta Kemppainen-Koi visto. 
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

• Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järv i-
nen, Eero Kukkonen ja Eeva Oivo. 

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela. 

• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Antero Karvinen, Eero Kukkonen, Tuo-
mo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Petri Muje ja Pasi Jurmu. 

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto 

• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta ja sauvakävely): Mikko Lehto-
nen, Asko Salmela, Seppo Arvio, Tuija Ikäheimonen, Antero Karvinen, Eero 
Kukkonen, Tuula Kukkonen, Eev a Oiv o ja Riitta Kemppainen-Koiv isto. 

• Tiedotus: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Seppo Arv io. 

• Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uu-
disrakennus): Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karvinen. 

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita 
ajatuksia otetaan vastaan  - ota yhteys jaoston v astaavaan! 

Luonto– ja terveysliikunnan koordinaattori Asko Salmela, puh.   
040 846 6140, sposti  asko.salmela@netti.fi 

OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:                                              
 ☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      
 ☺☺          maastoretki/yön yli –retki                                                     
 ☺☺☺      vaellus                                                                         
 ☺☺☺☺  vaativa vaellus   

HUOM! 

Yleisen turv allisuuden v uoksi, retkien j a v aellusten ilmoittautumisten yhteydessä tulee ilmoit-
taa terv eydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun v astuuv akuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistuj ien, mutta tapaturmav a-
kuutus v ain alle 75 -v :n osallistumiset tapahtumiin. 
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 TULEVIA TAPAHTUMIA  

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet 
ovat tervetulleita myös Suomen La-

dun ja Lapin latualueen tapahtumiin! 
- 1.-3.7.  SuLa:n 54. Leiripäivät, Vantaa                                        
- 8.-11.9. Erävaelluksen SM-kilpailut, Hämeen järviylänkö            
- 5.9.  Suomi Mies seikkailee –rekka kiertue, Rovaniemi           
- 24.-25.9. Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, Tornio                              
- 22.-23.10. SuLa:n syyspäivät ja –liittokokous, Vaasa                      
- 19.11.  Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi                          

OuLa:n retkillä on oiva tilaisuus tutustua maakuntamme luonnonnähtävyyksiin!OuLa:n retkillä on oiva tilaisuus tutustua maakuntamme luonnonnähtävyyksiin!OuLa:n retkillä on oiva tilaisuus tutustua maakuntamme luonnonnähtävyyksiin!OuLa:n retkillä on oiva tilaisuus tutustua maakuntamme luonnonnähtävyyksiin!    

8.-11.9.2011 Hämeen Järv iylängöllä 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

 Mukav assa myötätuulessa suihkiv a ja jo 56. Napapiirin 
Hiihto on järjestely iltään onnistuneesti takana ja muis-
toissamme. Viime vuosien järjestäjäkokemukset ja hiihtä-
jien monipuolinen palaute huomioiden tapahtumaa oli 
uudistettu ja kehitetty  edelleen. Itse Joulupukki antoi läh-
tömerkin porrastettuna hiihtomatkoittain, jolloin ruuhkat 
helpottuiv at. Viime hiihdoissa hyväksi todettu ja haasteel-
linen reitti pysy i samana. Todellisten himohiihtäjien toive 
pitemmästä matkasta toteutui 100 km matkalla Ounasv aaran v aativ issa maas-
toissa. Päämatka oli edelleen 60 km, jonka hiihtäminen oli monelle sopiva 
haaste. Perhelenkin reitti oli helppo ja turv allinen. Pitemmillä reiteillä Väiskin 
laav un kuuluisat nokipannukahv it ja lätynpaisto tervastulilla loiv at laturetkitun-
nelmaa – reppuselkäisiä hiihtäjiä toiv otaan toki lisää mukaan.  

Hiihtopäiv än sää oli pilvinen, ilman lämpötila oli nollan seutuv illa, juuri miinuk-
sen puolella ja v älillä satoi hieman lunta, mutta ladut olivat pääosin hyväkuntoi-
set. Maaliin saapui punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka oliv at saavutta-
neet kukin kohdalleen asettamansa itsensä voittamisen -tav oitteen. Mitali kau-
lassa ja kylpy län puhtaana sekä rav intolaruuasta kylläisenä oli mukava päättää 
nautinnollinen hiihtopäivä.  

Tapahtuman hyv ä ennakkovalmistelu sai liikkeelle y hteensä noin 650 hiihtäjää. 
Nuorimmat kiersiv ät v anhempiensa pulkkakyydissä perhelenkin ja v anhin osal-
listuja oli 92 -v uotias terv askanto. Kansainvälistä v äriä toiv at osallistujat mm. 
Virosta, Ruotsista, Espanjasta ja Venäjältä, josta oli lähes 40 hiihtäjän innokas 
joukko. Venäläiset olivat hyvin tyytyväisiä kokemaansa ja lupasivat tulla ensi 
v uonnakin suurella joukolla Napapiirin Hiihtoon. 

Hiihtäjien hyvin my önteinen palaute kokonaisjärjestely istä antaa uskoa my ös 
ensi v uoden, 57. Napapiirin Hiihdon (17.3.2012), v almisteluun. Napapiirin Hiih-
dolla on edessään samalla sekä pitäv ä että luistava latu Ounasvaaran kehityk-
sen y htenä osana ja mahdollisuus kehitty ä tulev aisuudessa  suuremmaksi ja 
kansainv älisemmäksi hiihtotapahtumaksi. Aina tulee kuitenkin muistaa, että 
ilman hyv ien yhteistyökumppaneiden ja reippaiden talkoolaisten apua tällaisten 
tapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista. 

SUURKIITOKSET KAIKILLE 56. Napapiirin Hiihdossa mukana olleille!  

Seppo 
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Jänkäkoira on kastettu 

Ounasvaar an Latu r y kouluttaa uusia har-
rastajia geokätköil yn perustei den hallin-
taan. Tal vella tehtiin myös  ensimmäinen 
oma kätkö Ounasvaaralle. Perinteisten 
hiihto- ja patikointireitti en läheisyyteen on 
piilotettu nyt myös Oulakan nimissä oleva 
geokätkö, ”Jänkäkoira”. H aluamme saada 
ulkoilmaan myös muut kuin perinteiset 
porukassa hiihtäjät ja l enkkeilijät. Erityises-
ti kutsumme kätköilemään hiippailijoita j a 
lötköilijöitä, kertovat Jänkäkoiran kastajai-
sia valmistelleet Riitta Kemppainen-
Koivisto ja Nina Miettinen. 

Lötköily on l eppoisaa sohvaperunalöhöil yä, 
jolloin läppäri sylissä etsitään tietoa geo-
kätköil ystä ja etenkin Rovaniemellä olevista kätköistä. Ki mmokkeen ulos l ähtöön antaa 
tieto,  että jotain erityistä on j uuri ihan tässä l ähellä piilossa. Piilo on kuitenkin sellainen, 
jonka hahmottaa puhelinluettelon kartas ta hyvin ja paikallistaa il man navigointilaitetta.  
Tosin hommaa helpottaa se, että käytössä on autoilijan perusvarustukseen kuuluva navi-
gointilaite. 

Autolla voi sitten ajaa ai ka lähelle ensimmäistä vinkki ä. Tämä Jänkäkoira merkitsee aina-
kin kalastajille jotai n ol eellista,  vai kka nimi voisi kertoa toista.  Kartassa saattaa löytyä 
Jänkäkoiran kaveriin liittyvä pai kan nimi.  Tällä vinkillä on j o mahdollisuus poistua autos ta 
ja viipottaa kohti mahdollista piiloa. 

Saattaa olla paras  ottaa taskulasin mukaan, j otta al kumetrejä pitemmälle pääsisi, neuvoo 
kätköilijä Nina Miettinen lauantain kul kijoita. Kätkön on tar koitus olla sijoituspai kassaan 
useita vuosi a, ainakin 5-6 vuotta huomisesta eteenpäin, varmistaa Mietti nen kul kijoita. 
Löytäjä pääsee perille mihin vuorokauden ai kaan tahansa, kesät, tal vet. 

Toivomme, että kätkön etsijä ottaisi mukaan myös kynän, minigrip-pussin ja pi kku tavar oi-
ta, joilla voi sitten pur kin sisältöä tar vittaessa paikkailla. Al ueelta voi hakea samalla kertaa 
myös muitakin kätköj ä. N yt keväällä lumen alta paljastuu useampi hyvä piilo,  houkuttaa 
ulkoilevia perheitä Riitta Kemppainen-Koi visto. 

Virallisesti logataan netissä 

Opastus Jänkäkoira-kätkölle löytyy kli kkaamalla www.geocaching.com- si vustoa j a sieltä 
Rovaniemen kätköti etoj a. Jänkäkoira kas tettiin Lumi ukon kanssa miitissä 19.3. Samalla 
lanseerattiin matkaan Travel Bug Jänkäkoira ja hypisteltiin tapahtuman geokoli kkoa. 

Geokätköil yharrastusta tehtiin tunnetuksi myös  Sallassa. Toukokuussa koulutetaan Kemi-
järvellä, Ranualla ja Ylitorniolla. Ounasvaaran Ladun kouluttajat kiertävät innos tamassa 
lajiin ja kertomassa sen hyvistä mahdollisuuksista saada etenki n nuoria j a lapsi perheitä 
ulkoilun pariin. 

Tietoa kätköilystä myös os. www.facebook/ounasvaaranlatu. 

Riitta Kemppainen-Koi visto, Ounasvaaran Latu, geokätkökouluttaja 

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI 
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UUDISRAKENNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VALIONRANNAN/KOSKIPUISTON PROJEKTIN TILANNE 

Kaupunginhallituksen ai kaisemman päätöksen mukaisesti asetetun Valionrannan asema-
kaavan ja hankkeen suunnittelun ohjausr yhmä ei ole kokoontunut viime joulukuun j älkeen. 
Alueen maankäytön suunnittel u sitä vastoin on edennyt. Uudisrakennushankkeellemme 
esitetty vaihtoehto on huomioitu Koskipuiston alueen kaavoituksessa. 

Valionrannan/Koskipuiston kaavoitus sisältyy keväällä 2010 al oitet tuun keskustan 
osayleiskaavatyöhön. Keskustan osayleiskaavan rakennemalleissa on tutkittu Valionran-
taan sijoittuvan Skanska-Arinan -hankkeen lisäksi myös vaihtoehtoa, jossa OuLa:n Luon-
to– j a ter veysliikuntakeskuksen sijoituspai kka olisi Jätkänkynttilä -sillan ja Rautatiesillan 
välisellä alueella l eirintäal ueen pohjoispuolella uimarannan yhteydessä. Sijoittuminen 
esitetylle uudelle pai kall e mahdollistaa toimintamme suunnittel un jär kevästi ja avaa myös  
uusia toimi ntamahdollisuuksia, jolloin meidän hankkeella j a muilla rannan toimijoilla voi 
olla toistensa läheisyydestä synergiaetua niin kesällä kuin tal vella.  Eri toi mintojen suunni-
telmia tar kennetaan kevään ja kesän ai kana. Yhteistyö suunnit telussa on toimi nut erittäin 
hyvi n OuLa:n j a Rovaniemen kaupungin kesken. 

Maankäytön suunnittel u etenee vaiheittain. Keskustan osayl eiskaavan rakennemallit olivat 
nähtävillä al kuvuodes ta. Niistä saadun palautteen perusteella on parhaillaan laadittavana 
kaaval uonnos . Saman ai kaises ti käynnistetään myös yksityiskohtaisen asemakaavan 
laatimi nen Koski puistoon. Asemakaavoitus kes tää noin vuoden eli olisi val mis keväällä 
2012. Tämän j älkeen voisi rakentamisen valmistelu eri vaihei neen alkaa käytännössä. 
Erilaiset ennakoi vat työt voidaan toki aloit taa jo aikaisemmi n.  

Alkuvuodes ta OuLa oli mukana suunnittel emassa Lapin Yliopiston, R ovani emen Kehityk-
sen, R ovani emen Ammatti kor keakoulun, Rovaniemen kaupungin sekä Lapin Muotoilijat 
ry:n ja muiden yhteisyritysten kanssa helmi kuulle sijoittunutta Rovaniemi Designweek –
tapahtumaa, jossa oli tar koitus olla mukana myös ar kti nen ul koil makylpylä. Tänä vuonna 
se ei toteutunut, vaikka OuLa:n puolelta val mius olikin hyvä - toi vottavasti ensi vuonna 
kokonaisvalmistelut  aloitetaan tarpeeksi ajoissa j a tapahtuma saadaan elävöittämään 
Koskipuiston erityisesti tal vella muuten niin ui nuvaa tilaa. Samalla saisimme arvokas ta 
kokemusta tulevaisuuteen jonki n todella suuren tal visen tapahtuman järjestämiseen. Pää-
asia, että projektimme etenee! 

Seppo 
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

• SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)   3 €/v rk 

• Ahkio (2 kpl) 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

• rosnarinkka 2 €/v rk ja 10 €/7 vrk 

• Sopu -elintarv ikekuivuri 5 €/2 vrk 

• sauv akävelysauv oja 2 €/2 h/pari 

• GPS -laite 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

   Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille tuplahinnat. 

   Myytävänä Ounasjotos EräSM 2002 -kilpailun v ideotallenteita 5 €/kpl. 

   Vuokra maksetaan OuLan tilille: 800010-1739367 viite nro 1012. 

   Tied:t ja v arauks et: Asko Salmela, puh. 040 846 6140 tai s pos ti  ask o.sal mela@netti.fi 

OULA  A –OSAKE 
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LENTOPALLO 

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI 

Nuoret keväällä /kesällä 2011 
 

• 20.5. Rov aniemi, Paav alniemi. 12-v uotiaiden koululaisten luontopäiv ä 
biologian opettaja Virpi Maunuv aaran seurassa. Ohjelmassa kätkösuun-
nistus. Asko Salmela.  

• 21.5. Y litornio. Kuuden Tornionjokivarren kunnan nuorisotoimen edusta-
jien innostaminen ja kouluttaminen geokätköilyyn. Kouluttajina Riitta 
Kemppainen- Koiv isto ja Nina Miettinen. 

• 22.5. Y litornio. Kuuden kunnan nuorisotoimen edustajien kouluttaminen 
ja kätkösuunnistusradan rakentaminen Ylitorniolle. Asko Salmela. 

• 24.5. Vaattunginköngäs, Rov aniemi. Peruskoulun opettajille inf o-
tilaisuus koululaisten kätkösuunnistusmahdollisuudesta Rovaniemen 
alueella. Asko Salmela. 

• 30.5. Ranua. Geokätköilykoulutus. Kouluttajina Riitta Kemppainen-
Koiv isto ja Nina Miettinen. 

• 6.-10.6. ja 13.–17.6. Rov aniemi. Kätkösuunnistus ja luontotuntemus 
Opin Aika-hankkeessa. Tav oitteena tehdä kaupungin luonto ja luonnos-
sa toimiminen tutuksi maahan muuttaneille nuorille. Kaksi v iikon mittais-
ta toimintaviikkoa 15–18-vuotiaille nuorille. 

• 11.6. Vikajärv i-päivät, Rov aniemi. Geokätköilyinf o kylän asukkaille. Asko 
Salmela. 

• 29.6. Rov aniemi. Nuorisopalv eluiden kesäpajassa kätkörata nuorille 
Ounasv aaran alueella. Asko Salmela. 

 

Kiitokset kaikille talven peleihin osallistu-
neille! Ensi syksyn/alkutalven lentopallovuorot 
ja Lapin latualueen lentopalloturnauksen 
19.11.2011 ohjelma ilmoitetaan tarkemmin 
seuraavassa tiedotteessa.  
 
Tiedustelut:  Antero Karvinen 0400 395 984 
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Hilehisten avantouutisia 
Kevät tul ee ja avanto sul aa pois. Kiitokset kai kil-
le kauden ai kana ui massa käyneille aktiiveille ja 
kertaui mareille.  Taas  on kausi Kukanniemessä 
lopuillaan ja mi käli muuttolinnut ovat oi kein l au-
laneet niin meidän uudet toi mitilatkin ovat nyt 
myötätuulessa ... 

Olen pitkään itse ollut  sitä mieltä, että on turhaa 
ajanhukkaa, j os avantoui ntipai kalla olisi sauna . 
Mutta uskokaa vaan, nyt se on mi nunki ajatus-
maailma muuttunut ja saanut uusia i deoita. Pari 
vii kkoa sitten sai n olla mukana Tampereen tal vi-
uimarei den tal viui ntitapahtumassa. Ensin uitiin 
kilpaa henkilö- j a sen jäl keen viesti-sarjoissa. 

Uimisen lomassa ti etysti lämmiteltiin välillä isossa yhteissaunassa, jossa oli todella välitön 
ja mukava tunnelma. Vai kka olin vieras  heille,  niin minut otettiin mukaan kuin perheenjä-
sen. Siis varsinainen sosiaalinen tapahtuma tuo sauna ja avantouinti. Suosittelen kokeile-
maan, j os vierailet te muilla pai kkakunnilla. 

Ystävänpäi väkar nevaalit oli vat varsinainen yleisömenes tys pakkasesta huolimatta. Iloiset 
kiljahdukset ja hei huudot kaikui vat avannon pihapiirissä, jossa kierrettiin rinkiä avanto – 
palju – sauna – avanto jne. Mitähän uutta me ensi vuodeksi keksitään – hyviä ideoita ote-
taan vastaan. 

Joensuun SM - kisoissa meitä oli 13 osanottaj aa. Kiitos kaikille uusille uimareille, toivotta-
vas ti jäitte ”koukkuun”. 

Tuomisina taas hopeinen SM-mitali Martti Juopperilla ja kaksi jaettuna neljättä sijaa.  
Onnittelut vielä tei lle kaikil le Martti, Ritva Marttala ja Jaana Leminen-Lahdenperä! 

Ensi keväänä on Avantouinni n MM -kilpailut Latvian Jur malassa  20 - 22.1.2012 ja        
SM -kisat Nokialla16 - 18.3.2012.  Laittakaapa kal enteriin merki nnät!  

Sitovia ilmoittautumisia voi tehdä minulle, hal vimmat lennot Jur malaan myydään ensin, 
joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. 

Toukokuun viikolla 21 sii voamme 
Kukanniemen tilat kesätauolle ja pa-
laamme sinne vielä syyskuussa ( vk 
38?) viimeiselle kaudelle …?? 

Kiitokset Askolle ja Irmalle avan-
nonhuollosta ym., Iidalle hyvästä 
siivouksesta, Eerolle ja Martille kai-
kes ta tal kootyös tä ja huolloista, Eeval-
le ja Kirsille opastuksista j a avainten-
myynnistä!  Kiitokset ja halaukset 
kai kille uimareille täs tä kaudesta!  

Aurinkoista kesää!    Terv.  Lilja 

AVANTOUINTI 
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SuLa:n kevätliittokokouksen ja muitakin terveisiä  

Suomen Latu li ikkuu ja liikuttaa 

Suomen Latu ry:n j ärjestämä r etki- ja pati koi ntitoi minta ovat kasvussa. M yös maastohiih-
toinnostus  jatkaa kasvuaan ja uusia toi mintamuotoja syntyy lisää. Suomen Latu ry:n halli-
tuksessa Lapista jatkaa Ounasvaaran Ladun pja Seppo Arvi o. 

Päähuomio lapsiin vuonna 2012 

Päi väkoti-ikäisten l uontotuntemuksen lisäämiseen on 20 vuoden ai kana koulutettu 7000 
Metsämörri-ohjaajaa. Viime vuonna järjestettiin 54 Muumihiihtokoulua eri puolilla Suo-
mea. Luonnossa kotona- päi väkoteja on 7, joissa lähes kai kki päi vätoimi nnot tehdään 
ulkona. 

SuLa:n lasten ja nuorten toimi kunnassa OuLa:a edustaa Tuula Kukkonen v. 2011–2013. 

Talviuinti suosittua 

Talviui nti kasvattaa alati suosiotaan. SuLa:n talvi uintityör yhmässä OuLa:a edustaa Lilja 
Hiltunen v. 2011–2013. 

Latuyhdist ykset vaikuttavat 

Suomen Ladulla on tällä hetkellä 78 041 jäsentä. SuLa on monella pai kkakunnalla asian-
tuntija kuntalaisten ul koliikuntamahdollisuuksien edistämisessä. V. 2012 latul aiset kasvat-
tavat asiantuntijaosaamistaan ja laajentavat toimintaa lasten ja opiskelijoiden pariin. 

OuLa oli viime vuonna mukana valtakunnallisessa Sul ka II-hankkeessa. Hankkeen jäljiltä 
sovit tiin perustettavaksi Rovaniemelle oma ul koliikuntaa edistävä toi mi kunta, ul koilufooru-
mi, jonka tar koitus  on saada kuntal aisten toi veet ul koilualueista esiin ja tehdä esityksiä 
ulkoilun edistämiseksi Rovaniemellä.  Ulkoilufoorumi n käytännön työ käynnistynee tänä 
vuonna. Työn käynnistäj äksi on sovit tu Rovani emen kaupunki. 

Kiilopää uudistuu 

SuLa:n Kiilopäällä sijaitseva oma ulkoilukeskus al oitti toimintansa v.1964 ja tiloja uudiste-
taan niin l atul aisia kuin myös ulkopuolisia käyttäjiä paremmin pal velevaksi. 

OuLa:lla on myös Kiilopäällä oma kel ohonkai nen rivitalo-osake, j ota vuokrataan edulli-
seen jäsenhintaan ympäri vuoden.         

RKK 

LATUTERVEISIÄ 
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TIESITKÖ, ETTÄ ... 

Taitava retkimeloja:  
omaa reipasta retkimieltä, 
hyvää kuntoa ja uimatai-
toa, asennoituu oikein tur-
vallisuusasioihin, kunnioit-
taa luonnonvoimia ja tun-
tee veden käyttäytymistä, 
hallitsee retkimelonnan 
perustekniikat, tuntee me-
lontavälineistöä ja varus-
tautuu oikein, harjoittelee 
säännöllisesti melontatai-
toja ja tuntee omat rajan-
sa, hallitsee retken suunnittelun ja ajankäytön arvioinnin, hallitsee suun-
nistamisen ja reitinvalinnan vesillä, osaa pelastautumisen ja pelastami-
sen avainasiat sekä tuntee kanootin huoltoa ja osaa korjata rikkoutu-
neet välineet. Lisäksi hän suojelee luontoa ja ympäristöä ja asennoituu 
kannustavasti muihin retkeilijöihin. 

Jokamiehenoikeuksilla 

Saat: 
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen 
luonnossa muualla kuin pihamaalla 
se kä muilla kuin sellaisilla pelloil la, 
niityillä tai istutuksil la, jotka voivat 
vahingoittua kulkemisesta 
• oleskella tilapäisesti alueilla, missä 
li ikkuminenkin on sallittua - voit esi-
merkiksi telttailla suhteellisen va-
paasti, kunhan pidät huolen riittä-
västä etäisyydestä asumuksiin 
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja 
ku kkia 
• onkia ja pilkkiä 
• veneillä, uida ja peseytyä vesistös-
sä se kä kulkea jäällä  
 
Et saa: 
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille  
• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia  
• häiritä poroja ja riistaeläimiä 
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                                                        Luonto- ja terv eysliikuntakoordinaattorin kuulumiset 
Kulunut talvi oli kovien pakkasten aikaa.  Av annolla oli huoltotöitä riittämiin. 
 
Käv imme helmikuussa kuutamohiidolla Mellalammen laavulla. Pakkasta oli hiu-
kan y li -20 astetta, mutta mukaan uskaltautui kuitenkin 6 hiihtäjää ja 2 koiraa.  
Upea oli hiihdellä kuutamon loisteessa. 
 
Iso rutistus meiltä oli 56. Napapiirin Hiihto, kiitokset v ielä kaikille talkoolaisille. 
 
Kev ättä kohti mentäessä on kuv aan tullut kätkösuunnistustapahtumien v almis-
teleminen. Ensimmäiset kartat ja kätköt tehdään Joutolammelle ja Vaattunki-
könkäälle Metsähallituksen toimeksiantona.  My ös muutamia tapahtumia olen 
saanut myytyä toukokuulle, jolloin opetetaan geokätköilyä  ja suunnistusta kät-
kösuunnistuksen avulla. Suunnistuskauden lähestyessä  on mukaan tullut Ou-
nasrastien markkinoinnin hoitaminen. 

 
Ty ösuhteeni ei jatku 31.5. 2011 jäl-
keen OH-suunnistusjaostossa, mutta 
toiv otaan, että Latu v oisi minut työl-
listää jatkossakin. Kesän tullen tulee 
mukaan my ös päiväretket ja marja-
retket loppukesällä, toivotaan hyvää 
marjakesää. 
 

Asko Salmela                                     
040 5739855 tai 040 8466140 

LUONTO– JA TERVEYSLIIKUNNAN KOORDINAATTORI 

Lähde: UKK-instituutti 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

 
Kaikki mukaan marjastamaan ja ulkoile-
maan Rovaniemen lähiympäristöön. 

Mustikkaretki SU 7.8.2011     ☺ 

Puolukkaretki SU 4.9.2011    ☺ 

Karpaloretki  SU 2.10.2011     ☺ 

Retket tehdään Rov aniemen lähialueille 
helppokulkuisiin paikkoihin ja retkille voi 
osallistua koko perheen kanssa. Tarkem-
mat paikat selviäv ät kunhan marjat kyp-
syv ät. Kaikille marjaretkille lähdemme 
Lappia-talon parkkipaikalta klo 10.00 
omin kulkuneuv oin tai kimppakyydillä. 
Retken aikana kaivamme repun pohjalta 
omia ev äitämme. Retket ovat kaikille 
av oimia ja maksuttomia. Tiedustelut retki-
en v etäjä Asko Salmela 040 846 6140.  

Päiväretki 
Aalistun-
turille             
su 5.6.2011    ☺ 

Ny t kaikki joukol-
la leppoisalle 
päiv äretkelle 
lähialueellemme! 
Lähdemme sun-
nuntaiaamuna 
klo 10.00 Lappia-
talon parkkipai-
kalta omin kulku-
neuv oin tai kimp-
pakyy dillä kohti 
Kolarin kunnassa 
sijaitsevaa mainiota retkikohdetta Aalistunturia. Patikointimatka autolta Aalistun-
turin huipulle on n. 3 km. Huipulla on v anha palov artijan mökki ja torni ja sieltä 
aukeav at komeat näköalat lähialueille (v rt. kuva). Retken aikana kaivamme 
repun pohjalta omia eväitämme. Retki on kaikille avoin ja maksuton. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset: retken vetäjä  Asko Salmela  040 846 6140 
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Kesävaellus ”Paras-
Pältsa-Tuipali” 6.-9.8.2011  
☺☺☺ 

Kesävaelluksemme kohteena on Kilpis-
järven Norjan ja Ruotsin puoleinen tuntu-
rialue, jolla moni ei ehkä ol e vielä käynyt. 
Paraksen ”Matterhorn-pr ofiili” katsottuna 
Kilpisjärven suunnas ta on toki kaikille 
tuttu. Pältsan ja Tuipalin alueella on 
myös monia mielenkiintoisia kohteita 
tutus tuttavaksi.  Maasto on yleensä sopi-
vaa vaeltamiseen, mutta pai koin on 
myös haasteellisempia osuuksi a. Aloitamme vaelluksen Norjan puol elta Paraksen takaa. 
Reitti jatkuu Gappohyttanin kautta Pältsastuganille ja edelleen Tuipalin yli Kuohki majär-
velle ja lopulta Malla-lai valla Kilpisjärven yli Saanan juureen. Ol osuhteiden mukaan yri-
tämme huiputtaa Paras -tunturin. Kilpisjär vellä mahdollisuus omakus tanteises ti saunoa 
ennen kotiinpaluuta. Luokitukseltaan vaellus on vaati va. Maks. osallistujamäärä on 12 
henkeä. Yövymme omissa teltoissa ja osittain mahdollisesti myös varaus tuvissa. Varus-
tuksena normaali vaellusvar ustus  ja omat sapuskat. Ilm.maksu 20,-e/henkilö, j äsen (40,-
e/ei-jäsen) maksetaan etukäteen OuLa:n tilille nro 800010-1739367 15.7. mennessä. 
Tiedustelut j a sitovat ilmoittautumiset 15.7.2011 mennessä vaelluksen vetäjä Riitta Karhu-
silta puh. 050 595 7272 tai sähköpos ti riitta.karhusilta@kolumbus .fi Vaelluksen ennakko-
palaverista ja kuljetuksista sovitaan myöhemmin tarkemmin erikseen.  

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Melonta-/patikkavaellus 
Lemmenjoella 23.– 
27.7.2011☺☺☺ 

Jätä kiire ja lähde aistimaan kultamaiden 
tunnelmaa! Melontavaelluksemme koh-
teena on Kultajoki Lemmenjoki. Kaj akit/
inkkarit kuljetetaan omin kuljetuksin/
yhteiskuljetuksena Njurgalahteen, josta 
melomme edestakaisin n. 25 km + 25 km. 
Lemmenjoen yl äosa muodos tuu peräkkäi-
sistä pitkulaisista jär vistä ja niiden välillä 
olevista l eveähköistä jokiosuuksista. Suu-
rempia koskia joen yläosassa ei ole, vain pieni ä ni voj a eli reitti soveltuu hyvin myös  me-
lontaharrastusta aloittaville. Mel onnan kääntöpisteen Kultasataman asentopaikaltamme 
pati koi mme päi värepuin Pellisen kämpän kautta ja Petronellan kukkuloiden välistä tutus-
tumaan kullankai vuuseen Sirkus Pusku - nimiselle Anja ja Jukka Vitikan valtaukselle.  Päi-
vän edes takainen pati koi nti on n. 20-25 km. Yövymme omissa teltoissa. Var ustuksena 
normaali melonta-/vaellusvarustus  (oma/lai nattu kajakki/kanootti), omat sapuskat. 
Ilm.maksu 20,-e/henkilö, jäsen (40,-e/ei-jäsen) maksetaan etukäteen OuLa:n tilille nro 
800010-1739367 30.6. mennessä. Alle 19 - v. OuLa:n jäseniltä ei peritä maksua! Valtauk-
sella aluemaksu ja huuhdontavälineiden käyttö 5,-/hlö (sis. tuubin huuhdotulle kullalle). 
Lisäksi mahd. saunaan 5,-/hlö. Maks. osallistujamäärä on 12 henkeä. Tiedustelut  ja sito-
vat ilmoittautumiset 30.6. mennessä vaelluksen vetäjälle Seppo Ar violle iltaisin puh. 
0400-395 892. Vaelluksen ennakkopal averista sovitaan myöhemmin tarkemmin eri kseen.  


